
         

 

 

 

Velkommen til  

 

 

 

 
 



Den Miljøterapeutiske Organisation 
 
 

 
Stokkebjerghusene  
Lille Stokkebjergvej 9  
4450 Jyderup  
 
Afdelingsleder  
Jane Winther 
Telefon: 25 75 38 68 
 
 
Tornbrinken 
Tornbrinken 2 
4450 Jyderup 
 
Afdelingsleder 
Henriette Gottlieb 
Telefon: 61 31 38 99 

 
 

Drosselvej  
Drosselvej 2 
4450 Jyderup 
 
Afdelingsleder  
Tine B. Larsen 
Telefon: 61 31 38 49 
 
 
Vesterhuset 
Tornbrinken 2A  
4450 Jyderup 
 
Afdelingsleder 
Henriette Gottlieb 
Telefon: 61 31 38 99 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holmegården  
Holmegården 3 
4520 Svinninge 
 
Afdelingsleder  
Jannie Christensen 
Telefon: 61 31 05 40 
 
 
Ungekollegiet  
Tidemandsvej 6 
4300 Holbæk 
 
Afdelingsleder  
Tine B. Larsen 
Telefon: 61 31 38 49 
 
 
Hjembækskolen 
Lille Stokkebjergvej 9 
4450 Jyderup  
 
Afdelingsledere 
Gorm Larsen 
Telefon: 61 66 76 37 
Jane Winther 
Telefon: 25 75 38 68 
 
 
Administrationen  
Tornbrinken 2, 1. sal  
4450 Jyderup 
Telefon: 70 23 29 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Velkommen til Ungekollegiet 

 

Du kan finde beskrivelser af følgende ting: 

 

 Indflytning 

 Personale 

 Strukturen i huset 

 Årshjul 

 Økonomi 

 Transport 

 Privatliv og besøg 

 Husorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anerkendelse, Nærvær, Trivsel, Udvikling 

Velkommen til Ungekollegiet 

Ungekollegiet er centralt beliggende i centrum af byen. Ungekollegiet er et to-

plans byhus med plads til to unge på hver etage. Du får dit eget værelse og 

deler med anden beboer etagens køkken, bad og opholdsstue. 

 

Her får du lidt praktisk info vedrørende indflytning og dagligdag. 

 

Ved indflytning 

Når du flytter ind modtager du en 

startpakke med service- og køkkengrej.  

Du får ansvar for dit eget køle- og 

køkkenskab, og skal som udgangspunkt 

selv stå for daglige indkøb og 

madlavning.  

 

 

Der er selvfølgelig mulighed for støtte omkring de daglige opgaver. 

Du får udleveret nøglebrik til eget værelse og hoveddør.   

 

Personale 

Personalet er til for at støtte og guide dig i din hverdag, og vil I samarbejde 

med dig, arbejde hen imod at du gradvist opbygger en så selvstændig hverdag 

som muligt. Dette med henblik på at du på et tidspunkt skal ud i egen bolig.  

Der vil dagligt være personale om morgenen og igen i eftermiddags- og 

aftentimer. Desuden vil der være personale enten lørdag eller søndag i 

dagtimerne. 



 

Anerkendelse, Nærvær, Trivsel, Udvikling 

Har du brug for at kontakte personale uden for arbejdstiden, skal der ringes til 

Drosselvejs telefon 61316256. 

Det daglige personale står til rådighed og yder støtte i forbindelse med 

hverdagens gøremål og udfordringer. 

 

Strukturen i huset 

Der er hver tirsdag gratis fællesspisning i stueetagen kl 18.30. Vi forventer at 

du deltager. Hver 2. tirsdag er der i forbindelse med fællesspisning husmøde.  

 

På husmødet drøftes menu, 

aktivitetsdag, aftaler for 

weekend, ferier samt hvad der 

ellers er relevant. Mandag er 

der rengøring af fælles arealer 

sammen med en miljøterapeut, 

ligesom hver ung har en fast 

ugentlig rengøring- og 

vaskedag. Dette vil fremgå af ugeplanen.  

 

Årshjul 

Der vil være en fælles aktivitet 1 gang om måneden enten lørdag eller søndag. 

Julefrokost og sommerfest 

 

Økonomi 

Den unge har selv ansvar over sit månedlige rådighedsbeløb, men personalet 

er behjælpelig med budget, opsparing.  



 

Anerkendelse, Nærvær, Trivsel, Udvikling 

Transport 

Den unge skal selv sørge for transport 

 

Privatliv og besøg 

Værelset er den unges private område og fællesarealerne benyttes med 

hensyn og respekt til kollegiets øvrige beboere. 

 

Ved besøg udefra, er det den unges ansvar at gæster efterlever kollegiets 

husorden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anerkendelse, Nærvær, Trivsel, Udvikling 

Husorden 

 Her er vi fælles om at skabe et godt miljø, hvor vi taler pænt og tager 

hensyn til hinanden. Mobning, voldelig og truende adfærd accepteres 

ikke. 

 Opstår der konflikt, er der pligt til konfliktløsning mellem de uenige 

parter.    

 Den enkeltes ret til privatliv skal respekteres. 

 I opholdsstederne hverken filmer eller lydoptager de unge hinanden 

eller de voksne, uden særlig aftale. 

 Euforiserende stoffer må ikke indtages eller opbevares på 

opholdsstedet. 

 Det er ikke tilladt at opbevare våben eller våbenlignende effekter i 

huset. 

 Medicin skal opbevares på den unges værelse og må ikke være 

tilgængeligt i miljøet.  

 Rygning foregår udendørs 

 Ødelagte ting og inventar skal erstattes.   

 Alle skal hjælpe med til at holde rent og ryddeligt på fællesområderne, 

inde som udenfor huset.  

 

 



 

Anerkendelse, Nærvær, Trivsel, Udvikling 

  
 
Den Miljøterapeutiske Organisation  
Tornbrinken 2 

4450 Jyderup 

Tlf.: 70 23 29 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
Forstander   Administrationschef   
Kirsten Benediktson Jesper Christensen  
Telefon: 70 23 29 29  Telefon: 70 23 29 29 
Direkte telefon: 50 51 90 74 Direkte telefon: 31 51 20 40 
Mail: kb@dmo.dk  Mail: jc@dmo.dk 

mailto:kb@dmo.dk
mailto:jc@dmo.dk


 

 

 

Velkommen til 

Dagbehandlingstilbuddet 

Hjembækskolen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På Hjembækskolen er hverdagen præget af tydelig struktur og forudsigelighed. 

Vores klasser er opdelt i mindre enheder med op til 8 elever i en klasse. Der er altid 

tilknyttet 2 faste lærere i klassen, som underviser i de 

fleste fag undtagen tysk, fysik/kemi og valgfag. Du får 

tildelt en kontaktlærer, som er tæt på dig og sikrer at 

aftaler og de bedste hensyn til dig bliver taget. 

Der kan tages folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. 

klasse. 

Undervisningen tilrettelægges efter dit niveau, og 

sådan er det for alle elever. Langt de fleste af skolens elever har en skolebaggrund der af 

forskellige årsager har været afbrudt eller begrænset, hvilket betyder at dine 

klassekammerater fagligt har forskellige styrker og svagheder. 

Du møder kl. 9, hvor dagen gennemgås. Der er faste frikvarter, og derudover er der 

mulighed for individuelle pauser, hvis du har behov for det.  Der er fælles frokost kl. 12.15, 

hvor køkkenet står for forplejningen. Her er der mulighed for særlige hensyn, hvis du for 

eksempel har allergi eller hvis der er andre vanskeligheder i forhold til mad.  

  

Eftermiddagen byder på valgfag, som bl.a. bestå af: 

o Træning i vores velindrettede fitnesscenter 

o Multifag  

o Netcafé 

o Gå hold 

o Krea 

o HDM (håndværk- design & madkunst) 

o Træværksted 

o Psykoedukation 

  

Der er 3 valgfagsperioder på et år, så der er mulighed for at prøve noget forskelligt af. 

Valgfagene afholdes sammen med elever og lærere fra andre klasser, dog fortsat i mindre 

hold. Det giver en god mulighed for at lære andre at kende.  

Det aftales med dig, hvordan din skolestart skal være, og hvor mange timer du skal 

begynde med. Det gør vi, fordi det er svært for mange at starte i skole igen, så det er 

vigtigt, at dit skema bygges op, så det er tilpasset dig. Dit skoleskema bliver jævnligt 

rettet til, og målet er, at du i dit tempo når fuldt skoleskema.  

 



Du kommer til at gå på en skole, hvor lærerne har stor 

erfaring med at løfte dig fagligt, også selvom det er 

lang tid siden du har gået i skole. 

I Klassen er eleverne ikke opdelt efter alder/fagligt 

niveau, men efter hvordan eleverne passer sammen 

socialt. Størstedelen af eleverne går i 8-9-10- klasse. 

Skoledagen er tilrettelagt sådan, at du ikke får lektier 

for. Brug af mobil er ikke tilladt i skolen, da vi er en 

mobilfri skole. Rygning er kun tilladt i rygeskuret i frikvarteret, men kræver en skriftlig 

forældretilladelse.  

Lærerne har stor forståelse for, at det ikke altid er let at gå i skole, derfor vil du altid have 

mulighed for at få et pusterum. Det kan være det hjælper dig med musik i ørerne, se 

YouTube, en gåtur, hvile i sækkestol, NADA og andre ting som gør, at du bedre kan klare 

skoledagen. 

Transport til og fra skole, foregår i minibusser sammen med højst 7 andre elever. 

Skolen har to årlige lejrturer. En på 2 dage og en på 6 dage. Begge ture er obligatoriske, 

det vil sige du skal deltage. Kig gerne på vores hjemmeside, hvor du kan se billeder og 

beskrivelser af turene. 

Skolen har også en temafest, som ligger i slutningen af skoleåret, hvor der som 

udgangspunkt kan inviteres gæster med. 

Skoleafslutningen er en årlig tur til Bakken. 

Én gang om måneden afholdes skolemøde, hvor alle elever og lærere samles, og der gives 

fælles beskeder. Her har eleverne blandt andet mulighed for at komme med ønsker og 

ideer og få talerum overfor alle på skolen. 

  

Dine forældre vil løbende bliver orienteret om din skolegang.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagbehandlingstilbuddet 

Hjembækskolen 

Lille Stokkebjergvej 9 

4450 Jyderup 

Mail: hjembaekskolen@dmo.dk 

www.dmo.dk 

Tlf.: 70 23 29 29 
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